


Hospimetavers
#metaversLH

Programa d’esdeveniments
Ajuntament de L’Hospitalet



WORKSHOPS I CONFERÈNCIESDIMARTS 15

__9:30h a 13:30h
EMPRENEDORS DIGITALS
• Recursos a L’Hospitalet 
A càrrec de l’equip de Gornal Activa de 
l’Ajuntament de L’Hospitalet

• Fonts de finançament i 
internacionalització.

A càrrec de la Fundació Ship2B

__10h a 13h 
__15:30h a 17:30h
HOSPIMETAVERS
Les persones grans seran les creadores del 
primer metavers de L’Hospitalet i a través de la 
realitat virtual podrem gaudir de l’experiència
immersiva que han generat per la resta de la 
ciutadania. 

__ 16h a 16:30h
ESTUDI DE BRETXA DIGITAL A 
L’HOSPITALET

Es presentaran les dades
quantitatives més rellevants per 
obtenir una visió més real sobre la 
realitat de la bretxa digital a la ciutat
de L'Hospitalet. 

A càrrec de Mari C. García-Calvillo (Ajuntament 
de L’Hospitalet) i Marc Payola (Fundació Mobile 
World Capital Barcelona).

__16:30h a 17:30h 
PROJECTE eSENIOR
• Millorant la qualitat de vida de 

les persones grans i les seves
famílies amb Neki.

A càrrec de Rafael Ferrer, CEO Neki.

• Domòtica per a tothom amb
tecnologia accessible.

A càrrec d’Arsenio Vilallonga  CEO Qvadis

• Modera: Marc Payola. Fundació Mobile 
World Capital.



WORKSHOPS I CONFERÈNCIESDIMECRES 16

__9:30h a 13:30h
EMPRENEDORS DIGITALS
• Recursos a L’Hospitalet 
A càrrec de l’equip de Gornal Activa. 
Ajuntament de L’Hospitalet

• Fonts de finançament i 
internacionalització.

A càrrec de la Fundació Ship2B

__10h a 13h 
__15:30h a 17:30h
HOSPIMETAVERS 
Les persones grans seran les creadores del 
primer metavers de L’Hospitalet i a través de la 
realitat virtual podrem gaudir de l’experiència
immersiva que han generat per la resta de la 
ciutadania. 

__15:30h a 16:30h
GENERACIONS CONNECTADES
Projecte intergeneracional encarmat dins un 
projecte d’Aprenentatge i Serveis (APS). 
A càrrec de l’equip d’Envelliment Actiu de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’Institut Can 
Vilumara.

__16:30h a 17:30h 
PROJECTE eSENIOR
Bleta, la tablet que redueix la 
bretxa digital.
Les persones grans podran utilitzar les noves 
tecnologies de manera intuïtiva gràcies a Bleta, i 
gaudir d’un acompanyament personalitzat per 
comunicar-se, divertir-se i mantenir-se actius.
A càrrec de Gerard Pinar, CEO Bleta. 



WORKSHOPS I CONFERÈNCIESDIJOUS 17 

__10h a 11:30h
PROJECTE TALENT UP LH
Jornada de tancament i de presentació dels 4 
projectes guanyadors i que responen al repte:

COM MILLORAR L’AUTONOMIA DIGITAL 
DE LES PERSONES GRANS? 

A càrrec de l’Ajuntament de L’Hospitalet en 
col·laboració amb els centres de formació
professional: Can Vilumara, Provençana, iFP
Planeta i EASD Serra i Abella.
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__11:30h a 13h
Hospimetavers
Les persones grans seran les creadores del 
primer metavers de L’Hospitalet i a través de la 
realitat virtual podrem gaudir de l’experiència
immersiva que han generat per la resta de la 
ciutadania. 






